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Sivastopol'a doğru ... 
Majino hattından bir hatıra 
ve Maksim -Gorki istihkamı 

Ortası asfalt, iki yanı şose, ge- ton ve çelik duvann geçilmez ol
.tılşçe ~lr yol üzerindeyiz. En ön- duğt.ma inanmıştım. Bu sefer_, 
ttekl oto~obllde askert sahra sey- Şark cephesine gitmeden önce 
ırüsefer inzibatları, ellerlnaeki Fransada Majlno hattını Alman
kırmızı yuvarlak işaretlerle, kar- ya tarafından tekrar gördük. 
§Idan gelenleri kenara çekerek Sedan clvannda «La Fert~)) is
bizim kafileye yol açıyorlar. Gf- tlhkAmıru, korkudan m aşağı 
füş geliş hareketi çok. Asker dolu mahzenlere sı~nmış yüzlerce 
kamyonlara, hızla geçen kuman- Fransız askerinin elinden, sade
<1an otomobillerine, bazan sıra sı- ce sekiz Alman neferinin top ku
ıra top arabalarına raslıyonız. lesi·ne kadar sokularak telA.şla 
'Akmescit (Simferopol) ten Si- açık bırakılmış menfezlerden içe
"astopola giden şoseçleyiz. Sivas.: rl atılmıs iki bomba ile nasıl iş
itopol muharebesinde bütün Al- eal ettıkler!ni duyunca şaşa kal
nınn kuvvetleri bu yoldan geçtiği dık. 

BU $ABAHKI TELGRAFLAR 

Milli . Şef'in Samsunlulara Hitabesi 
Vatanımızın selameti, lıerşeycleıı evvel kuvvetimize 

fedakarlığımıza, hazır olmamıza bağlıdır 

Dünyanın bugünkü halinde vatanımızın bir ·taarruza 
uğraması ihtimali için hiç kimseden şüphe etmeğe 

hakkımız yoktur. ·Bu, bugünkü vaziyettir 

Yarınki vaziyetin ne olacağını kimse keşfedemez. Bu sözleri kendi 
emniyetimiz için, dikkatli ve uyanık bulunmamız için söylüyorum 

!çJn motörlü ağır Yasıtalar yolu Blzl gezdiren Alman e:enerall
büsbütün bozmuş. Kalın bir toz ne "göre Majino hattı Fransayı 
tabakası yolun kenanndakl a~aç- - boş bir gi\venle - çökerten baş
lan, bostanları beyaza bulamış. hca Amildi. Almanlar Majlno hat
Rer gelenin geçenin kaşlan. kir- tının çürük vapıldı~nı. müteah
plklerl pudralanmış gibi. Kam- hltlerln inşaatta cok para kazan
yonlann çoğu, Kınm'rn birçok mıs olduklarını söylüyorlar. Oer-
41~ğlık ve sa.ı'p yerlerinde h!ll ~ekten. dökt\len sıvalar altında, Samaun 25 (A.A.) - Cümhur- mek insanı çok sovindiriyor. Biliyor-
~zlenip çarpışan Rus çetelerini el sürülünce kopan beton parca- reiaimiz Millt Şef lımet lnönU Sam- llA ş f J keki • ıunuz ki teknik öğretim programın .. 
taramava memur Rumen asker- lan yapmın pe1C sa~Iam olmadı~ ıun halkına aşağıdaltl IJtab~de bu- ı• ı e ı•n tet ı erı da Samsuna önemH bir vazife vcril-
lerile dolu. Hendeklerde, arasıra hissini veriyor. Maıtno hattında lunmuılardır: miıtir. Burası yeni teknik durumu-
}'an yatmış tank iskeletleri duru- - garip bir tesadüf eseri - vak- cSamsunlular, aziz vatandaıla· muz içinde başlıca bir merkez ola• 
l'Or. ttvle Rezdf.tlmlz m~hur Hohmald nm: caktır. Vekaletlerin hazırlıktan ciddi 
Güneş altında kavrulan bu. istihkA.mmı yeniden gördük. Cıka- Ankaradanberi. d6rt ~Cf villyeti- Reisicümhur Bafra' da halk ile hasbıhalde bir takip ile ilerletilmektedir. 

Uzun yolun en acıklı yolcuları, nlmış toplan ekflmlş, blikülmüş mizin çalı§kan balkı araaından geçe- b 1 d kt S ' d •• d •• Malar37a ile mücadele 
~Cine belirsiz eşya döküntüsü dol- ~elikler!, yar~lı beton duvarlarlle rck Samsuna geldim. Sizi iyi gör- U UD U an SOnra amSUn a 00 U BUtün bu lfl.er arasında vat.andat-
<1urulmuş kırık dökük el araba- 0 koskoca kale, yararlı yerlert sö- düm. Sıhhatiniz, neteniz, çalı"'aıılt- ıanma malaryaya kartı mücadele et-
!a.nm ite ite, yahut yürümekten külilp kesilmiş, 'korkusuz, yerler- ğınız merkezde ve kazalarda. pek iyi Bafra 24 (A.A.) - Bugün saat lerın ıslahı etrafında hazırlan,ınıf mek için hükılmeta her zamandan 
yorulmuş çocukları kollarından de sürünen bir dev manzarası idi. ıı,so da Mllll Şef İsmet tnönü olan projeyi, haJlon müvact'he- fazla yardım etmelerini tavsı~ ede. 
çeke çeke yürüyen çıplak ayaklı canlandınyordu. Fakat bende en Köy enstitüleri Bafraye. ~rer vermlf}er ve mey- slnde derin bir alA.ka tle tettlk ceğlm. Bol mazot ve klnln ııe bu ka· 

insanlardır. Her sanive btr toz biiyük hümü uyandıran, arka- Samauna gelinciye kadar köy danı dolduran binlerce Ba.fralı- ~e:Ur=~r::::.· v~:fve"::!.i ::~ 8!~~e~~d~a~~~~üc:~: 
b_ulutu arasında kaybolan bu se- dan döVüşsüz ve mildafaasız enstitülerinden üçUnll gördüm. Kız ::ı,:.ı:ı~ı:~re:ra=~~~ 15.20 -de heyecan ve sevgi duy- yor ve daha da uğnyacaktır. Onun 
fıl yolcular, belli ki sıkıntıyı ve zapt.olunmuş, her biri milyarlara ve erk.ek köYlü çocuklarımız hem 'kevlnl ~ buyurmuflardır. Bu.- gulan Ue bekleyen Bafralıların için hükömetln bulabliece~ı ma.hdu• 
tehlikeyi ka:nıksanuşlar, b~şları- malolan bu kaleler deitll, harb~ mü~e.elerini koruyorJa.r. hem de rayı tettlfl müteakip şehrin muh- süreltl! alkıştan arasmd& Samsu- vasıtalardan daha geniş neticeler aı .. 
nı, vanlanndan geçen ~rliltüye başında Fransanın en büyilk kur- ileride ifa ed~leri yükaek vazife- telif semtıertnı, ıcmlınnak köp- na nı.Dtevecclhen hareket buyur- mak tçtn halKın sıhhiye teşk'lft.t.ımı-
tevlnneden. gözleri, önlerinde tancılan arasında adı gb'lclere leri için hazırlanıyorlardı. Yapıcı, ça- rllstınü. kereste fabrikasını ve ht- muşlardır. za çok yardım etmelerine ihtiyacı· 
'htç bi~eyen mesafelere dlkllmlş, cıkaiılall eski Harbiye Nazın re bulucu, ~lı§lcan bir ruh bu enati- kftmet konaıtını g~tşler ve so- Samsun 25 CAk§alll) _ Rels1- mız vardır. Utak 1hmnller yüzünden 
hep yurfiyorlar, dinlenip . gene Majlno'nun Verdun sırtlarında- tülerin hayatına hakim olmuştu. Bu knklan dolduran muazzam insan cümhur İsmet tnöntl buglin be- sakınılması kabil olan zararlara. uıt-

rUvorlar. Nereden .. g~Up nere- kt ·tas ve tunc heykeli oldu. Ma- qurumu gö.rmekten pek memnpn kalabalıAtı\m cyaşa var o\ tnö- raberlerlndekt zevatın birlikte rarsak çok mUteesstr olaca~. MU• 
gittiklerini kimse bilmiyor. jinô'nun uriutulmuş A.btdesl e!;- oldum. Pek ümitliyim. Türle kızlan- nth seslerl arasında. orta okul Bafraya giderek :tatklklerde bu- =~Jht:~t~~~J:0Z:ş~::ım~~11!:, Bunlar, şehirde bulamaCiıklan- rafında, bir akşam vakti. nete- nın müsteına haysiyeti ıve ciddi va- blnasın& gelmişlerdir. lunduktan sonra saat 16 da eeh-

nı kövde aramaya giden, yahut stnae Veroun mezarlanndaki zif~everliği bütün mekteplerimizde raM:a~uf~o=:~~:°:~ rı.mıze dönmll.ştllr. Bir saat ka- Dünya harbi 
tarlada aç kalıp şehirde iş uman varım milvon ölünün yasını ta- olduğu gibi, köy enstitülerinde de hasblhalde bulunmuflardır. Bu ~~~e;aı~~:a~;:l~~~~~~~ Vatandaşlarım, 
kim&eslzlerdir. Evleriıtln viktsı şıvan bir rüıgflrm salladığı göze ~rpmalctadır. Öğretmenler ve görUşmelerde Partı, Halkevl ve edilen gardenpartlde bulunmak Sözlerimi bitirirken bir noktaya 
altından eşeleyip çıkarablldiklerl vüksek otlar ve dikenler üredi- enstitü müdürleri Türle köyünün ge- muhtellr meslek mensuptan ha.- üzere Fener pl!Jına glderek bir ayrıca dikkatinizi celbedeceğim. 
bir kucak varlarrm önlerine ka- ğinl gördüğüm zaman yüre~lm leceğini sağlam temellere iatlnadet- er bulunmu~lardır. müddet kalmıştır. saat 19 da Geni§ bir çalışma hayatına o kadar 
tar::ık kaç gündür yüıiiyorlar. titredi tirmelc için aık ile çAlışıyorlar. lktl· cnmburrelstmlz Kızılınnaıc ye.- Halkevlne gelerek halka. hitabet- dalmış bulunuyoruz ki, gezdiğim 

Sivastopolu kuşatan dağlara SivS:Stopolda Maksim - Gorki darlı, feilakar, vatansever köy 6ğret- ta~ının seyrüsefere mUsalt bir mlşlet' ve sonra tekrar plljı şe- y~rlerde hazan vatandaşlarımı dün• 
Yaklasıyoruz. İlk çarpısmalar bu- kalesinin yıkıl( halt bende Ma- menleri yetiştirmek enstitülerin mu- hale konması. BafrıL ovasının ka- retıendlrml.şlcr ve yeme~ mlsa- yanın ateş içinde bulunduğundan 
ralarda başlamıştı~ .. Yanımızda- jino'nun bir çocuk ~yunca~ ol- kad~~.• e .. melteridir .• Şüphe yolc.!'1r ~l nallar!& sulanması Ve mevcut göl- flrlerle birlikte yem~terdir. haberli değil gibi buldum. Bu yaz 
ki ı::ubavlar, bin guçlükle ve çok duğu tesirini uyandırdı. esı•tt~.u ögret~enlenne v~ ~Udurlerı- muha.rebeler bütiin yer yüzünde çok 
fedak~rlıkla f?le geçirilen Uk te- • k ne duıen vazıfe hepimiz ıçın, her v~- . . . . . genit ve çok kanlı olarak devam edi-
pelerl Sovvetıerfn sert müdafa- Necmeddfn Sada tanaever için imrenilecek: hevea edı- Şımdild harmanda ehemmı-ı te mahsulün yüzde ytrml be.'lnt tes- B' . 1 " b 1 'el 
alann"ı gös~-..ıp anlatıyorlar Sl- lecelc bir vazifedir Şimdiki tutumlan yetli olan bir nokta, hükumetin sa.tın llm ettikten sonr& fazlasını sert>es yor. 

1 
• ızf, 1

1~k!ant. 1?1nh" ~ le em '!bereıt· 
ı.cu • • • • • .. • • alaca" ı üzde 2 5 lerin aüratle toJim satabilmek glbt müstesna bir kolay- emsa sız e a e mı uzun e ve ı r 

'Vastopola yirmi beş kilometre ka- .. :1. k k a a I e ra ıyı netıce alacağımız umıdınl bende . g ~· V d l lığın kadrlnl bllmtyen bu şlkAyetıert le seyrediyoruz. Fakat hiç unutulma.o 
!a, yolun iki tarafinda, sırtlarda çok kuvvet!endirdi. Köy enstltü!er! edılmeaı .. ır. at.an ~I aımı um~'!" derhal tashUı ettirdim. Vatandaşla malıdır ki vatanımızın ıelameti her 
Yer ver beton ton kazmatları g5- O kadar sevinmiyelim! hakkında.ki bu ~.Uspet g<Srüılerımk 0~~rkk hu~~:ki: ;:ase:ını tlte.r~e~ ıçın hükılmctln ~rşılıklı vazifelertntn ly~ şeyden evvel kuvvetimize, fedakbrw 
ze carpıyor. Sehre vaklaştıkca, vatandaolanma ıoylemek.ten zev yuMre tlcn . 1 .. g ~~ le u um. ve do~ru yürekle clddl olarak y&- lığımıza, hazır olmamıza bağlıdır. 
Yikık ve vanık köyler· ilk çarpış- • • alıyorum. .~m e ~tın ae ametını oruyan pılm~sı lı\zım geldi!llnl ö~retme~e 98-- Dünyanın bugünkü halinde vatanı" 
tnalnnn bile ne kadar kıya~ıva Yakında börek ~akacalmu4. ıunıt HükUmetin hububat Cumhurı~e~ ortuları?ın. hudutları lıştım. Böy~ hatalı zllınlyetıere sa.- mızn hlr taarruza uğrama" ihtimali 
Olduğunu gösteriyor Arasıra oto- çıkacalmııt. Bunu bazı gazeteler hi l beklemesının e e~~etınl vatan- pılmıo olan pek mahdut yerlerde için hiç kimseden şüphe ebneğe hak· 
ınobillerden inerek .. yıkılan bü- cMüjde! Müj~e!ı. diye okuyuc:ula- •w• l&ea . .. _ • daşlanm ~~k guzel lcavny.o~lar. yanlıt dllşünllşleri dilzeltlrken vatan- kımız yoktur. Ancak bu, bugünkil 

··k bi kö ·· bakı 'Oruz rına haber venyorlar, Geçtıgım yerlerde görduğum ıyl Memleket ıçınde umumi laşeyı ıhtl- daşlarımın yüreıkten bana }'8.rdım et- . tti' y k' az"y t"n ne ola~ 
Yü r asma oruve ~ ' d • • ı· . alık l d b" • d h fta ._ •n .. d" 1 le . . h"'k·"' ttkl rt t ~ ekte ,. le memnun vazıye r. ann ı v ı e ı tnotörlü Alman kıtalannın llk O ka 8! aevaımı~e ~ ~ll' .ar şey er en . m e er tara narın.. ".aca ~ore uzen eme ıçın u ume· e n gonn n .. o cağıı:nı kimse keşfedemez. Bu sözle-
sald d kl ildi .. ti d eriten çabalar bile gene bll' rün ıurude ve yapmak lçın gayretle çal11ılmaaıdır. tın elındeki er7.ak stokunun bulun- oluyorum. • I . rim sırf kendi aramızda bir konut-
iz ır ı arı v on .~ .~k v l böttie hasret kalabiliriz. Unubnıya- Harman çahulı: bitip mahaul elimize masının münalc.aşa götilrmez bir lü- Su lf erı . ma,olarak <ve kendi emnİifetimiz içiıı 
(l.ahatı C:llyoruz. ~~";1 yo u~ )un ld Avrupada barb devam edi- geçince, birçok aıkıntılar .tlıatle or· zum olduğunu bütUn memlek~t tak- Bu seferki eeyahatimde -.ı ışleıi- uyanık ve dikkatli bulunmamız ha-
ışına ç.ı nmayı, r a ara aya yor. tadan kalkacalctır. dir etmi§tir. Ürnidediyorum 1'i eylM mizan büyük mikya.ata bir geli§me tırlatmak i i s" l mi fr ls;ihsal 

basınamayı sıkı sıkı tembih cdl- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11111•aa11u ... aaU1Hll ortasına kadar yeni harmandan hü- devrinde olduğunu teabit ettim Ye- • 
1 

· ç ~·oy e~ ş.k' · ı 
yorlar. Çünkü torpil tarlaları he- ku h' . _, b"' "k k .

1 
rmak h lif .1 .. etl d · 1 ıç n ve ımar ıçın genış mı yasta ça .. 

Ü iyi te i l i tl met ıaıeainın aunmuı, uyu ıs- ıı ı • mu te vı ay ~r e ayıt tırken eelametimiz ve müdafaamt.1 
~!~ ka:ıar o~!=~~Jul~n:; mı "'iti~arile, bitmit olacaktır. • ayn bakımlardan kumanda altına için u;anılc ve dilkatli bulunmak. 
yolun kenarına bırakılmış koca Bazı yurttaılarm temenru at;:ç:ktadı~ J' "!°hlf at~d ba~ıy;- huıuaile ordularımızı kuvvetli eve it 
tnayınlar bu tehlikeyi gelene ge- ve ıikayetleri ra ak r~ d a • h ·ufa atı· er- durumumuzu nifak.sız. aağlam tut• 
"e h b ren korkunç tşa- ınn üzenn e mu te ame ıye er mak asla gözümüzün önünden ayrıl· 
,. ne a er ve Aziz vatandaşlarım. ve hazırlıklar vardır. Kızılınnak da ı d 
r~tıerdlr. O ya'~ .. ve yıkılmış Het yerde tema.a ettiğim yurt.tat- Bafra mıntakaamda bUtUn m&nuile m::~ 'v~~ndaşlanm, 
köylerde bile, bir olum hastası- lardan temennUer arasında ştUyet- Cilmhurlyetln iradesine ramedilmek He lnlzl candan sevgilerle sellml&• 
nın kımıldanışını andıran havat ler ~ dlnledlm, Bizim tdaremlz glbl yolundadır Türk mühendislerinin nm ~izinle konuşmaktan g?kdilkle-
b~"lan 1 r Kadınlar ve ro- halk ldarest hültüm süren btr mem- · _._ . . · r1n 1 'ıd ıı... ...u.a ~ gıc va · ... lekette vatand !arımın kola lıkla vatan sularını faydalı kılmav; ıçın rtm1 n tlötllndllkle ı o ua.. •-
CUklar, yıkılmış evlerinin taşlan her ~ d rdlnl ~ e- hUyük bir atk ile çalııtdclarmı gör- söylemekten çok seviniyorum. 
arasından, o müthiş tahribin sl ta~ı;::un':.a:::ın: :ananız ıÇtn msı-
eslrgeyebildiği şeyleri arıyorlar. ze derhaİ söyllyeflm kl. lJlttıttm t1-
Şuraya buraya, viraneler orta- .klyetler arasında tns:anı fazla. mt1-
~ına iğreti çatılar kurulmuş, ora- teesslr edecek ıno blr mevzu yoktur. 
da blle bannmak ve yaşamak is- Ya esaslı tedbirler ~lınnuştıt, vt 
teyen insanlar var. bunların zamanla. semeresi görülecek-

Stalingrad'da ~urum vahimleşti 
Şehre varma.dan, Sivastopolu tir, yahut kolaylıkla d<lzıelmesl kabll Moskova 2' CA.A.> - Stallngradın 

kara hücumuna karşı koruyan olan hatalardan bahsedllmlttır. ya.- ıtı tarafından son yt.rm1 dört aaat-
en ku etli kaleyi Makslm _ ôor- hut ta bazı vatandaflaıım kendileri- te durum vahlınle,mfl.tit. Almanlar 
'- VV ' nln yanlış anlay:ışlanndan dolayı fl- Donu geçmlfler, oKteln~ovooun fl-~ı. lstlhk~mlarmı. g~ik. Bu kAyetçl olmn•lardır. d R ,_,_ "' · 
isımıer, Sovv. etıcrın degil, Alman Düzelmest ..... ı•-- olan hatalar içln mal do~usun & us au.vvOll!.&rtnt gert 

A- ıu. .. u atmışlardır. Demlryolu tehlllreye düır Ordusunun Sivastopol istlhkı:un- Cilmhurlyet hükl1metl her yerd~ ted- mi.lştür. 
!anna verdiği gelişigüzel isimler- bir alma~a. çaıı .. ıyor. Yanlış ıtkA-
dir. Bundan dolayı Almanlar yetlert ııe derhal tashih etmek gene Ko1ieln'Ikovoda, mUıdafaa. hat.ıanr 
~aksim - Gorki, Lenin, Stalin hükflmetln vazlfesidlr. MeselA, bazı mızın · gerilerinde de tehlike artmıştır. 
gibi kaleleri ele gecirdiklerini vatand~lanm fena. mahsul, tohum- Mareş:ıl Tlmoçenkonun burasını 
tebliğlerde yazdıkça bu isimle- luk ihtiyacı glbl türlil vesUelerl -~lerl müdafaa mı edece~. yoksa ptaUngra-
lin . ' · s siirerek hükfimete satılacak yuzde da ml çekUecc~l belll değlldir. 

ne olduğunu b1Imıyen oy- 25 terin kendi köylerinden alınına.-
Ye!ler bu haberleri boyut\a tekzıp mnsını ıstı ecek kadar ileri gitmemiş- ~ndra ~ CA.A.> - Staıtngrnt 1çln 
edıvorlardı. terse de hfo olmazsa. bu yüzde ylrml tehlıke nrtmı§tır, Almnn tank ve m0-
. Slvastopol kalesinin eskiden- beşlerin yerlerinde bırakılmasını ta- törize kuvveUertnln Stalingradın 

bC'rt ( alınmazıı oldu~unu söyle- lep etmlşlerdlr. Bazı yerlerde de garbında. ve cenubu şarki.sinde Don 
ll"ıekte Rusların hakkı varmış. mnhsuliln fazla. tahminlhden dola.Yl nehrtnl ge~rek lijls me?Zllerlnde bir 
l 940 senesi Fransadn Majino hUkümet hlsseslnln fazla tesblt <ıdU- glrintı teşkll eden yerde pek müthiş 
hattını gezdiğlmlz zaman bu beı :lnce saz _ !Yolculuk var ... •! , dlğln1 söylediler. Parası llt hükQme- ınuharebeler cereyan etmektedir. 

PlyatlgorSk'un 100 kllomGtre centl
bu garbtslnde ve Rostof • Baktl tl!
ınendlter hattı üzerinde Prohna~· 
ya ştıhrl civarında. çarplfUlalar ~ 
teyan etmektedir Bu ~hlr, Or 
petrol ıruyulannın ı~o klloınetre 
bında bulunuyor. · 

şıınnll Kn!kasyada Almnnlnr. K~ 
nodarın cenubunda Ruslan "geri aW 
mışlaroır. Alman lmvvetıert Karad~ 
nlz Rus llmanlarına. doğru llcrllemek• 
tedlr. ı 

B. Churchill Londra'ya 
döndü 

l.ondra 2~ CA.A.) - B. Church1ll 
d Un gece yansı Moskova seyahat~ 
den Londra.ya. dönınliştUr. 
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AR!ŞAM .. 
w ıu - -SÖZON GELIŞi ----------\Mahkemelerde: 

Kurşun boru hırsızı 
HAR~ DURUMU 

Yazılı başörtü 
y eni moda olacaır. Galat.asarayaa tramvay beklerken genç 

bir hammm barında gördüm: ttzertnde çeşitli matbaa harf
lt-.rile Franmca yazılar bulunan beymıı bir başörtU. Bununla saç
J:annı iiyJe btr .sarmış ki ppka gtbt insan önce genç kızın başında 
bir diş macunu veya jilet bıçağı HAm gesdirdJffni sanıyor. Sonra 
ollumaya kalkınca ipek üzerine basılmış bir gazete sahUesi bile 
elmadığuıı farkediyor. Terspürs yazılmış bir talnm vecizeler. 
Cifmlelerdcn çofu başta bir kıvnmm içine girip kaybolduğu için 
okunması zor. 

Hüseyin Çaki, au idaresi memuru süsile kur§un 
borulari sökerken nasil yakalandı? 

Stalingrad tehlikede! 
!, D~n nehrini geçen Almanlar niüs

tahkem Rus hatlarını yararak 
şarka doğru ilerliyorlar 

Mahalle bekçisi Ali bir sabah er- rek yakayı kurtarmak istemlpe de 
ltenden Süleymaniye camiıl civarın· biraz aıkıştmlınca. hırsızlığını itiraf 
dan geçerken yirmi l>e§ ya~larında etmiştir. 

Kız tramvay beklerken arkasına iki iiç meraklı düildi. Bilir
•lniz bu Adet blwe eskidir. Herkes yanındakinin gazetesini okur. 
Simdi de kızın başmd8kt yazılan sökmeğe çalışıyorlardı. Banlan 
Tiirkçe olmadığını görilnce yerini Fransızca bilenlere bırakıyordu. 
Mi ·op bir ihtiyar çıkanp gözlüğünü taktı. Bir başkası, her halde 
gözlüğü yanında yok, kızın başına doğru eğildi. Kız bira~ geri 
~else okuyucunun bumuna çarpacak. Ne ise kJ kımıldamadan 
duruyor. 

bir delikanllC\ln kazma ile yol kena: Hüseyin Çakı Sultan.iı.hmet birinci 
nnda hendek açarak yel' altınclakı sulh ceza mahkemesine ıve.rilmiştir. 
kur§Un borulan muayene ~ttiğini Yapılan muhakemede auçunu itiraf 
gönnü§, sebebini sorunca delıkanlı: ebniı ve: 

- Ben Su1ar idaresinin memuru- - Bütün ka.bahat anamda. ve ba-

Başka bir Alman kolu Cla K otelnikovo' nun 
iki istikametinden taarruza devam ediyor 

Ben kaldınm üzerinden kızın tepeslndeld di.izlüğe raslayan 
l>fr ciimJeyi okudum: «Aşkın köki1 olsaydı bahçeme dikerdim.» 
Lata bakın? Başta taşınacak vecize mi b1,1? Deli saçması! Hayır, 
lızlanm1z başlanna daha makfil yazılar yum.alı. Hiç olmnsa 
ekumak için harcanan gayret.e değsfnr l\tesell şu demin gözlüğünü 
taktığını söylediğim ihtiyar güliiyor. Etrafına bakınıp kendl!'!ile 
beraber giilecek arkadaş aramakta. 

Bunca nlimunelerinden sonra kadın t!Bp'kıllaruıda aklı ~lim 
aramak fazla :ise de iş okuma yazmaya dökülünce durum değişi.r. 
Bari kendi naralarlle gazete, kitap almıyanlar . istifade etsin. 
Yazılar 111e Fransnca yazılacaksa Fransızcadan bütnnlemeye ka
lan çocuklar boş yere öğretmen parası \0ermeshı1er. 
I Bu ders kitabı mı? diyeceksiniz. Evet ama başörtüye de, 
şapkaya dn benzemiyor. Şevket Rado 

Makarna ve 
bisküi 

Lokanta 
yemekleri 

yum. Burada eSkiden dö~enen kur- l:iamdadı;. Beni okutmadılar, cahil 
~n au borularının bılZlısı. b .. ozulmu!, kaldım. 11 bulmak için köyden İstan
evlerc au akmıyormuo. Şikayet etti· bula gelmi§tim. Fakat bir iı sahibi 
ler, ben de t!mir için emir aldım. olup çalışamadım. Parasız kaldım. 
Boruları değiıtireceğim. Bir gün Süleymaniye clvannda dola.-

Diye bekçiyi baıındnn ıavmıştır. tırken su tamircileri oneyı kazıyorlar
Aradan birkrıç gün geçmiş, bekçi dı. Onları ıeyrettim ve (Yer altında 

Ali açılan hendekteki boruların ıö- kurşun borular dizili olduğunu gör
küldüğünü, fakat Sular idaresi me· düm, Şu sırada kurıunun fazla para 
murunun tekrar gelip ;yeni boru koy- ettiğini bildiğim için boruları çalma• 
madığını görünce ıüphelenmiıtir. lki ğa karar verdim. Birinci defa boru· 
gün ıonra sabaha karşı bekçi Ali o yu kestiğim zaman kimse farkına ' 
civan gözetlerken, Sular idaresinin varmadı. ikinci defasında bekçi ras· l 

memuru olduğunu söyliyen delikanlı ladı ve tamir edeceğimi a8yleyip 
gene kazma ile gelip biraz ileride bir keadisini savdım. Fakat üc;Uncüsün
hendck .kazarak toprak altındaki de yakalandım. Karakolda aklım 
kur~n boruları keaip çıkarmıştır. başıma geldi amma, ~ işten geçti. 
Fa.kat bekçi bu defa büsbütün şüp- Cezam ne ise veriniz. 
belenerelc, kazmalı memuru elinde Dem!~tir. Kendi itirafı ve phitle! 
kurııun boru ile giderken yakalamış rin ifadeleri ile Hüıeyin Çakının su
ve karakola götilrmllştür. Orada ya• çu sabit olduğundan, iki ay hapsine 
pılan tahkikatta adının Hüseyin Çakı karar verildi ve kendisi mahkemede 
olduğu anla~lan delikanlı geiıe ken- tevkif edilerek Tevkifhaneye g8nde
disinin eu tamircisi olduğunu söyliye- rildi. 

Bir kaç güne kadar 
imalata müsaade 
edileceği söyleniyor 

Biri tatli olmak üzere tiç Karne hırsızları Buğday ekmeği 

Ankara 24 - Makama Ye blSkül 
fabrttalannın pek yakında faa.llyete 
seçcceltlert temtn edilmektedir, Bu 
fabrikalardan İstanbul, Ankara. Te 
hınlrde bulunanlar, unu, bu Tiltı
Jetler hududu dlflildan geUrterek 
ifllyeceltlerdlr. 
Buğday getlrdlklert takdirde htı

tfımcte beyanname ...erdikten aoııra 
lltütcceklerdlr, -----

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

çeşidi geçmiyecek 
Bir çok kimseler nezaret Fırinlarda daimi surette 

Ankara 2' - Söytend1ğlne göre htı altına alındi bir gilnlük yedek un 
bulundurulacak ~met ıarafm. &ıüne geçmek üzere 

lokantalarda p~rUen yemekleri tah-
dit edecektir. Zabıta hUyük bir karne hırsızlığı 

Beıı kıtantan :Pll1rec it emek. meydana çıkannııbr. Tahkikata gö- Bu senenin yeni buid~ mahsulü 
blrl tatlı o1ma1c ~ere 1lç eçeşi~l geç re_: Ank~da ekmek k~mesi i,Ieril.e çıkmağa. başladığından vo T oprako
mJyecek ve tabldot fe)cllnde olacak- Ulıl'aoan hır memul' eylUI ve teşrinı· fis namına tchrimizo gelen ekmeklik 
tır. Lokantalar bu s çeşit yemek 1çln evvel aylanna ait mühim miktarda hububat tamamile buiday olduiun
haf'tahk birer nne hazırlıyarak bele- karneyi burada bir tanıclı~ına gön- dan, iki gündenberi bazı fırınların 
dlyelere ta.sd!t: ettireceklerdir. Lotan- demıiı ve aattırmıştır. Bunlardan çıkardıklan ek.mele tama.mile bujday 
talarda yemeklerin tabldot şekllnde 100 kame Uçer liradan Bayezitte unile yapılmaktadır. 
tahdidi, IUsumsuz yere birçok gıda bir lokantacıya satılmı§tır. Bundan Ancak bazı fırınların elinde eski 
maddeler1nln israfına mAnl olaca~ baıka muhtelif eabıslara da aiır İ§çi mahlut un ibulunduğunclan, buıılar 
gibi, yemek flatlerlnln de sıkı bir ıu- kamelcrlnin tiçer, diierlerinin Wı:iıer aarfedildikten aonra aırf buğday 
rette kont.robmu da kolaylaftua- liradan satıldı~ &irenilmiıtlr. Bir· unundan ekmek imaline bqlıyacak-

Blrkaç gtlndcnberl tehrlmlııde bu· cakt.ır. çok kimseler nezaret altına alınını~ ]ardır, Bu itibarla ıimdilik bazı 
ıunan Maarif veıtıll Hasan All Yücel ••• tır. Mehmet Sabri Öztürk ve Eyüp semtlerde ekmek çeşnisi henüz dü-
tetklklerlne devam etmektedir. Dün Lokantalarda t bldot ı k relsllğl altında, maarlf mfidürlüğiln- a Sadi adında iki kişi de bunlar ara- ze memiştir, Mamafih, i i üç güne 
de bir toplantı yaptımış ve geç vakte usulü sındadır: Tahkikata devam ediliyor. kadar oehrin her fınnı tamamile 

tadar }'1!nl ders senesı mevzuu etra- Şehrimizdeki hüyük lokantalan lr Kartal Maltepesinde ~:f ~;Y unu işliyerek ekmek çıkara· 
tında konu§Ulmuştur. }etenler bugün Belediye İktisat i§leri 

Haber aldığıı:nım göre, Ayaz:ıtn "d"rtuı:.:~ d l ealt t l t bulunan meçhul ceset Yeni buğday mahsulünün idraki 
ç.ım~lndo daimt blr ünlverS:telller m~ u ~un ° yapı 8 op ~n ıya Kartal Maltepesinde Yol Jtenannd:ı. üzerine piyasada alım ve aatım iıleri 
kampı lrurulmasr dll§ünfilmekted.lr çagırılmııtı.r. Toplantıya Beledıye lk- hendek içinde bir erkek cesedi bu- de hararetlenmiştir. 

Kaf1'asyada ve Don ırmağın• 
da Almıııı taarruzu ıiddetlenmiş, 
Ruslar için tehlikeli bir tekil aJ.. 
maia haılamııhr. Almanların, 
Don nehrinden ~eni kuvvetlerı 
geçirmeğe muvaffak olduklarını 
dün yazmııtık. Alman reamt teh• 
Jiğl do dün aabah verdiğimiz bu 
haberi teyidetmekte ıve Alman 
piyade kuvvetlerile aert teşek· 
küllerinin, hava kuvvetlerinin clo 
yardunile Don nehml geçtikleri
ni ve Ruslarru. Hnceden hazırla• 
dıkları ıayet müstahkem mevzi
leri yararak ıarka doğru ileri yü
rüyüolerino devam ettikleriini bil· 
dirmektedir. 

Almanların Don nehrin( bU
yük kuvvetlerle geçmeleri ve Rua 
hatl~rını yararak doğu letikame
tindo ilerlemekte bulunmalan, 
doğrudan doğruya Stalin~ad 
ıehrini mühim bir tehlike karoı
ısıda bulundurmaktadır. 

Londra radyoıu da dün öile
den sonraki yayımında, Stalin
gradın m&ruz bulunduğu büyük 
tehlikeyi ou sözlerle belirmiştir ı 

cAmanlann ılmal ve cenubu 
garbiclen Don nehrini 4Q mil bil' 
geniılikte geçmeleri Stallngrada 
karoı tehdidi çok arttırmıştır. 
Londra radyosunun Rua cephe
elnde bulunan muhabiri de, Al
manların Don nehrini geçercli 
bir k8prübaşı kurduklannı bildi· 
riyor. Ruslar, dovamlı hücuml&f"" 
la Almanlann hu köprübaflndan 
ittifade etmelerine m&rıl olınağa 
çalıworlar.> 

Fakat Stalinrrada karıı tehll· 
· ke ya1nız Don dirae~indesı gol• 
memektedir. Londra radyoıuna 
nazaran Ahnal)lar Kotelnikoıvo
nun ıimali tarklainclen ,,. cenu
bu rarbiainden ileriye do~ru ham· 
leler yapmakta, mermi ve mayn· 
lann patlamuile tutuıan mısır 
tarlı.lanndan tanklarını geçiıme
Ae çalıırna1c.tadırlar. B. B. C mu· 
ha.biri, bu istikametten yapılan 
Alman hamlesinin, · Stallngrad 
için daha ciddi bir tehlike teıkil 

ettiğini bildirerek, Ruslar, Don 
dirseğini geçen Alman kuvvet
lerine karşı mukabil taarruzlan
tıa devam ederlerse, bunlar va
aıta.s.ile düşmanın nakliyaooı sek
teye uğratabileceklerini ilhe et· 
mektedir. 

Biribirine düşman iki memba
dan gelen bu haberler, Stnlin· 
grad muharebesinin fiilen başla
rnış olduğunu gösteriyor. 

Şimalf Kafkasyadaki hareUt 
Cla Almanların lehine geli~ckte 
devam ediyoT. Resmi Almnn 
tebliği, Kafkasyada Alman ve 
müttefik kuvvetlerinin ~iddetli 
cağ muharebeleri yaparak taar
nalarına iV'C ilerleyi§lerine devam 
ettiklerini bildirmektedir. Lon· 
clra radyosu, doğu cephesinin 
bu kcairnindeki muharebelerden 
bahsederken Grozni petrol mın
takaaına karşı tehdidin pek faz
la arttığını kaydetmiştir. Piyatl
gorsk'un cenubu ıarkisinde Ru~ 
lar, yeniden geri çekilmeğe mec· 
bur kalmışlardır. Kafknsyanm 
ıarbında dağlık arazide de ıid
detli muharebeler cereyan et
mektedir. Tuapse ve Novorosiski 
linıanlanna karıı da tehdit art· 
maktadır. 

Doğu cephesinin diğer kesimle
rine gelince, Kaluga'nın cenbu 
prbiıinde 'Yit Medinift şimali 
ıarbiainde, Rjev çevreıinde ya· 
pılaiı Rus taarruzları Alman rca
rnt tebliğine nazaran, hava kuv
yetlerinin de yardımile püskür· 
tülmnı ve mağlubiyete çevril
mfıtir. 

llmen gölünün cenubu garbi
tinde ve Lenlngrad önünde Al
manlar bir miktar arazi kazan
ınıılar ve dilııman taarruzlarını 
püskürtmüıleıdir. 

'Alman bava kuvvetleri, cli!ıı 
CJe Ruılann gerilerine, münakale 
batlanna, asker topluluklarına 
ve Volga Uzerindeki nakliyatla.
ıına taarruzlarına devam etmlf
lerdir. 

Vekll, dtıün rekötör ve 1stanbul Jı:o~ tiaat iıleri müdürü B. Saffet riyaset lunmuştur. Adliye doktoru cesedi Buğday unundan ıehrimizde bir 
mutanı 11e birlikte bu çlfilğt . gez. edecektir. muayene etmiş ve ölümün sebebini ıtok vücuda getirilecektir. H&.len b
mlştlr. Lokantacılarla, tabldot ve yemek tesblt tçln otopm yapılmak ~re ce- tanbula gelen buğdaylu glinU günü-
Yazın taşradan gelecek ~ret.men- fiatlerile tahalJata konan yemek .!edi morga gOndermJ.oUr. Uzerlnde ne değirmenlere ıevkolunarak öğil

Jerln ucu1ca barınmalan !tin de bir miktarı eh'afuıda lı:onu§ulacaktır. hl~ blr vesika bulunmadığından ce- tülmektedir. Bir müddet evvel her 
:!'k satın alınması kararlıı.ştınlmt§- Her tınıf lokantada bir tabldot bu- sedln hüviyeti anl~~la~ı.ştır. Bu- zaman fırınlarda ekmek bulunama-

Yamanlar' da tesisat 
• Junması ve evJ .... e de hu fı'at ilzerı'n- nun, o civarda bir koylüye alt olduğu f 1 • 

Verem mücadele cemiyeti evler, bir paviyon ve 
..... tahmin edllmektedlr. Cesedin hüvi- ıyııı, ırın ara un tevzıatının mua~csı 

Piyasadaki tahavvüller den ıremek ılSnderilmeai lokantacı- yetlnl l'8 neden öldültınt1 meydana zamanlarda yapılamayışından ileri 
larclan iatenecektir. Lokantacılar, çıkarmak üzere jandarma 'Ye adliye ıeliyordu. Fakat buiday atoku ya.-

kapali bir lokanta inta edecek 

Belediyeye bildirildi tabldot fiatlerint teablt ederek Bele- tahkJJı:ata glrlfmlştlr va, yavaı vücuda getirildiiinden, fı.. 
Batışlar yenı bir kararla aerbes bı- diyeye verecek, fiatlerin tetkikindn _ • nnlara un tevziatı muayyen ıaatlef"" 

rakıldıktan sonra piyasada hasıl olan aonra tabldot mulü ikame edilecek- Yarın sabah ay tutulacak de yapılmakta vo daimi surette fınn-
tahavvfillen bir ra.por halJnde top- tir. Rasathaneden Olrendl~mtze göre, }arda ekmek bulunmaktadır. 
.laynn ticaret odası bu ma.lQmatı is- yann sabah ay tam olarak tutulacak Toprak mahsulleri ofiıi fırınlarda 
tanbul beledlyeslne göndermiştir. Salıncak İpile boguv ldu ve memleketlmlz1n her tarafından daima bir günlük yedek un bulU11du· 
Bu raporda zeytlnya~, pirinç ve ıörülecelttlr, Oftnet altıyı y1rınl bir racaktır. Bu yedek unlann baıka ta-
peynlr tıatlertn1n satışlar serbes bı- Ballç Fenerinde Ahd1 Bobqı ma- geçe dolacak n on daltlka. amra. da rafta kullanılmarnuı için do tedbir 
rakıldıktan sonra artm~ olduğu ıe- ball~de oturan SllrmeneU Abme. ay. tamamen tutulmu~ oldutu ha.lde alınacaktır. 
bep1erlle birlikte bildlrllml§tlr. d1n blr yaoındakl otlu Şükril tnelkl batacaktır. -----
MQ~a iaşe mUdQrlQRilntln mbt'a- gece salıncakta uyurken dil~üş. aa.-

bbe n.z1feaı Beledi~ye geçm1f ot- lıncü: tpl yavrucaR'ın boynuna dola- Lüleburgaz panayiri 
duğ-.ından ikt.tsat ış!erl mtldürlütü nar&.k bolulup lllmllştllr. Adliye dok- Edirne <Ak§am) - Trakya.mızın 
bu raponı ıncellYecek, flatlert lü- toru B. Hikmet Tümer cesedi mua- mevsim panayırları açılma.ta ba.ş
IUmsuz yere yükseltenlei1 lhtlk!r yene ederek ıömtumesıne ruhsat J~tır. Bugün Lüleburgaz panayı
etırmlle Cflmburiyet mUddelumumı- vermlftlr. Kua etrafında tahkikat n açıl~tır. Ayın 24 Uncfi ıüntl de 
~e tesllm edecektir. yapılıyor. Vizenin panayın açılacaktır. • 

Mesut bir doğum 
Muharrlrlerlmlzden Cema!cddln 

Blldlk'ln, dün gece, blr kız çocuğu 
dünyaya gelrnlştlr, Yavrunun ana ve 
baba.sile bir arada mesut ve uzun 
bir ömilr gcçlnncs1nl temenni tderlz. 

kmlr (.Altşam) - verem mücadele 
cemiyetinin Yamanlar dalında.ki 
çamlıkta açtığı kamp, e tJldlde ka· 
patılacaktır, Kamp, bu Jıl cemiyet 
idare heyeU lzumdan Bn. Cevrlye 
İsmail Uyum tata.fından ldart edil
miştir. 

Kamp müdllrlüt11nt1 başaran Bn. 
Cevriye Uyum, kampa çıkanların Sa
tırahattnt temin etmlştlr. Jtampe. 
muhtelif devrelerde f1.md13"9 tadar 
çıkıp inenler tk1 Jbl1 ıeçmlfUr. 
Kampta. bulunanlar& rtınde •bah ve 
11c1ndi vakltlerlnde iki defa kahvaltı, 
öğle n a]qamleyin de 1k1 ~fa ye. 
mek verıımekted1r. Yemek1er, hem 
ıt>esleyicl. hem de çok lcızetııdlr, 
Kampın bulunduğu çam ormanında 

·e iLLOR ŞİŞE 
mıştı. Meğer Fethinin keakJn g8zleri ora· el hareketlerile, Köprünün kenarla.-

Köprünün yukarısına doğru çı- da, vapurların uskur dalgalarile &-al- rına tutuna tutuna tekneyi ilerletti. 
!tan merdivenlerin baaı kıyametten pahyan bağlı ve boı bir sandal gör· Ağzile de Uz taklidi yaptı. 
nümuno blr hal almlf, iyice tıkan- mÜ§. - Kea acsinu aoytaru... Gördün 
mııtı. - Atlayın içine ... Çabuk... mil lıtd ... Selamete ula§tuk aha ... 

Alişan hala baylcınyor: Bin Kılık itiraz edecek olduı Denize açılmadılar. Bilakis, Köp-
- O kada:r adamamız ... Yakalı· - Ne diyorsun) ... Denizin orta- rünün bir deliğine sokuldular. Hal-AŞK VE MACERA ROMANI 

yanuyoraunuz) ... Pufff... Tuuuu... ıında sipsivri kalırız ... Hangi sahile kın gözünden lcayboldular. 
Bir loatıracı l>aiırdı: çıksak, bizi kıskıvrak (Yakalarla... . Bin Kılık: 

Bu. koekoca vflcudlle Ali,..ııai. f Ne yapalmı)· ... _ diye ha.Jlun,tılar. - Sen yakala... - Senin aldın yankeılciliie erer... - Aferin be... Pardon sana ... 
Su yuta yuta Dabyor, çıJuror; fa- __ Peki ... BaP,.aı) ... Ba,k.alan - Sizin ayağınız karada... Ben Çizmeden yulcarı çıkma... Haydi Sahiden ele her lıi ehline bırakmalı 

Lt denizin dalııalı olmasına raimen yok mu) ... PuffI ırrruk ... Ba,kaları denizd~lm ... Tfuuu ... Nasıl yaka- atla... imiı ... Sen de kendi sanatında, be-
tene ustalıkla yüzüyordu. yetipln... Üçünü de yakala.sın ... lanın... Güm, güm, UçU do bir lahzada, nim yankesicilikte olduğum kadar 

Satha çıktıkça, b~kınp meram Biri 
0 
kırata Bin Kılık ... Kkkkk... - Onlar da karada Cleiil ki .. , kesıclilerini aandalda buldular. mahlrmi§Sin... • 

anlatmaia uğraııyor: bdnclal. yilzU avluyla aarılı al Denizde... Fethi, aaldırmasile lpi keıtl. Bap havularla earılmıı adam, ilk 
Y-L-1 ı r B y ancı ) Tluuu Hilmi: defa olarak. a8z a8yledi 1 

- ~ayın ... rrrrtllt ... Kıs- huta ... Kimdi ıöremedim anlıyama• B-I Kı.l .. k'l F hi".' h" • • · h l w) l fi Puff ruk Yaka- d p O .. . n ı a et ve uvıyetı meç• - Eyvah ... - dedL - Benin me aretln !Yankesici iğin 

Tefrika ·No. 46 Yasan: (Vi • NA) 

)'ÜZ binlerce asırlık çam ağacı ve bir 
çok kara dut ağacı vardır. Yam:ın
larda kara dut çok ucuzdur. Kamp
ta bazı barakalar bulunmakla bera
ber daha ziyade çadır vardır, Çadırlı 
kamptan istifade edenler çoktur. 
Kampa, hasta klmse kabul edllme .. 
mekte doktor muaycneslle hastalığa 
mt1sa1t gOrülen~rln çıkm:ılanna. 
m11aaade olunmamaktadır, 

Kamp yerinde gelecek .seneye ka
dar Terem mücadele cenılyetı tara-
4ndan bazı evler, kışın da lsU!ade 
edilecek kapalı bir lokanta, kampa 
çıkacak1ar 1ç1n btr pavlyon inşa et
tırııecektlr. Bu 1nşaat için beş yüz 
bin lira sermayeli bir şlrkct kurula
cak vıt çıkanlacak hisse senetıerl. 
halka satılacaktır. 

Kamp yeri, kndastraı haritast ha
zırlanmak suretne ormanlar umum. 
müdflrlilğü tarafından ~r verem 
mncadele cemiyetine verilecektir. On
dan sonra da inşaat kolayca yapı
labilecektir. Bu mühim işlerin .tan-
11ml hususunda cemiyet relsl Dr. Ali 
Ha11m Bayer, verimli bir ~kilde ça
htmaktadır. 

Ka11ıyaltadan kamp yerlne kadar 
uzanan 16 kllometrellk daıt YQlu da 
turlstlır: yol olarak inşa edilecektir, 
Bunun ıçtn Hafla veld.ıetı nezdinde 
te~bbllste bulunulmak izcre teşfl 
y&pılmlştır. 

Verem mücadele cenılyetı, fzmhi~ 
B'uca. nahiyesinde blr binayı verem 
hastanesi haline getirmek 1çln ıstım
llke te~ebbtıs etmlŞtlr, 

e u arıKnı ... ) grrB ·•• •-~·~n.b· uf
1
ff·d·· çuncWıU de, azılı hul liçil,ncil arkadaşı, ıu C1J1Ada, ba- Fethi: gibi yerin dibine bataın ... Kendin da 

n... açmuın ar... rrr, prrr ... .ıı;uuıa ey er en Fethi ... Gruuuk ... kika d . d d'l L'- ' A ' ı d · K h ı K b "'1 d • 
ü birden hamle ederek beni deni- Brrrtf ... Yakalayın... Ziten enıdz. ey. ı erb. 1 b. - Ne o? oat .•• nn a ın mı... a ro ... ur aag ı erenın 

] T H Bil N 
. ra. mer ıvenın, eyecan ı ır - Tuzağa Clüıtüli. Baoını aaran havlusunu, bir ııyırıı· temı'zlenme•ı" 

le •tb ar... uuuu... eeey... et e münuebeH .•• ı_·-ı b 1-ı..: ~ d tık el.. ö N kt' k d " fo 1 1 1 A k 1 d k JUl a a ut tarann an an ığiiıı g r- - için? .. • • ta çe ı, çı ar ı. 
P ıyan ar .. • r a arın aGn Ob§un... Bu tembihlerin, ilıtaılann, Cleniz• mlişlerdi. - Niçin olacak? .. • Gönnlfyol' Köse Etnin l Evet, Sultan Hamid in Kurbağalıderenin temizlenmesi için 

Ol' musunuz?... r:rr rrr ... den 'Verilen nıuihatlerin hi,. faydası B ib' · .... ) • Jd d l ~- d ld ı~ k · d r_• • d · k 'l'I Belediyece teıebbüste bulunulduğu• ... . • "' . • u gı ı vazıy ... erı are e emsıı. .. musun? ... ,;,an a a ıır;;Ure yok... emın a amı l ı:.ısırcıza enın atı ı 
olma.DlJltı. Ahalı, çıl yav:ruıu gıbı da· air: olan Fethi aaldırmasını 6ç ailih· Hani çizmeden yuk'an çıkmamalı Bedriye hanımefendinin lıı~t Han• nu yazmıştık. 

Halbuki zavılllı biletçiler, kümea ğılmı§tı. Zira, Uç &§in küatah herif, ıorlann kılıcı' gibi etrafa savuruyor· imişim •.• Hani senin aklın böyle ıeıy- danın kocası l Yıldız sarayı,ıın aon Dereden çıkan pis kokular, civan 
arkasında kalmış tavuklar halinde tabancalar, .aldırmalar çekmişler, du. Şöyle bir ortalı~ı kertirlz ettik• !ere erermiı ... Hani benimki yanke- hadım ağası! T&. kendiai... rahal!ız ettiğinden, Belediye, şimcli-
fa§]cındılar... Onlar da itilmiıti ... kendilerine yol açmı§laidı. Halli, ten ıonraı ılcilikten gayri. bir ıeye ermezmio?., YilzUnün bUtün tiiy•UzlUğilnU ar• lik deredeki birikmiş aulan akıtmak 
Demir kapı, üzer]CTİne kapanmııı- korkusundan hinôirinln üzerine yu- - & .. ka çı'-·"r yol yo'-' ••• ~allali, v ka d k 1 l d t_t: "rt-ı ı d .. h üzere muhtelif noktalarda sondajlar 
6 Al l 

.. d ,, &.- "' 11 ıı u rı a oşuşma ar o uyo{! uı ıK o u er n en ııyırmagı ma zursuz .. dk 
"' işan nası euyun ıçın e çırpı• varlanmııtı. deniz tarafına ... • emrini ıverdi. - Tutun ... Kaçacaklar... görmllotü. Zira Fethi, onları, kürek· yapmaga baıla~ııtır. Su~ar ak.ıtıl 1 

• 

myoraa, onlar da dııanda aynı vazi- Parmaklıklann boyanmasına mah- İki arkadaş. l:iu kumandaya itaa' Denizde aynı se~... siz sandalla Köprünün altındaki de- tan sonra koku ızalo edılecek ve bu 
1eteydiler. au.s bir kırnııb boya fıçısı devrilmi§. etti. Fakat h~ ~ 7_apıla9imı lıil- - Tutun ... Pufff... liklerden, dubaların arasından tutu- mahzur kalktıktan sonr~ derede aa4 

- Çıkamu-oruz. ~omiaer pey ... ötekinin ~eri.itinin ~!i bap ~JM- miyorlar~ - \ fethi, ~ ıaklis!4 Y.•Pl'J~. çc;ıiklna. ~ iletli1ord1.1ı (~ nr). ~i.aat J~P.ılaca~ 



:AB!ŞAM Sahife ! 

~KŞAMDAN A~ŞAMA ,,-•-----·.-------------ll!llml------, 6m--· İkinci program başladı 
1.tiıı:ilerin ba,ina 1 ŞEDıR ADERLERi J Suadiye'de N U R P A R K'fa 

"Eıelenler. ,~ ... ---------------------------~ ... 
Baldan aoldan. "aost tlklYel 
~ duruyorı 

Kara borsa 1 Ekmek !Talebe yurdu P;~~.d·;"A '";";~~··~~ u R 

karneleri - Yazık... y ed1 teneke :vai acı• Tü k .d. k" d"l 
Cb... Birini bulup kaça atın. sat- ccarm en ı en ı e-
bıalı... rfni kontrol etmelerinden 

Yahutı u • "k d" ' (l 

Muhammen inşaat fiati 
,1 ,200,0,00 liraya 

çıkarı idi 

dlln aqamdan ltlbaren tamamen detişen; ~ programında y!M 
harikalar ynrntıyor, 

Yaz tems1ller1ntn son günlerin! kaçırmayınız, Avdet 1ç1n Kadıköy 
ve Bostancı tstlknmetıertne tramvay vardır. 

_ Eyvahlar olımı. .. On altı kava· muspet netıce çı ma ı Şimdilik soğuk amga 
lloz ıtok reçel ,ekerlendi. ile damgalanmaktan "'' ____ _ 

Yahutı İhtikln önlemeli Te kara borsanın ild" Şehzadebagında eaki Letafet apar- ZAFER BAl~Al\ll ŞEREFİNE•••••...ılllııı. 
- 250 kilo pirinç giiv"lendi. faaliyetine nihayet vennek makaadi· vazgeç 1 tımanı areıuında yapılması kararlat- L .A, L E' D İ D 
Yahuh llo tUccann kendi kendini kontrol it- tınlan Üniversite Talcba yurdu bina-
- Yedi çuval ur. hapı yuttu. lerinc devam edilmektedir. Her :ılim- latanbul haricindeki ekmek kar- ıı münakasaya çıkarılmıştı. Fakat Büyük programı: İlk defa 
Yahutı re tüccann alım ve satım ~lerlni gÖ• nelerinin tehir içinde geçmemesi için gartnamcyi tetkik eden talipler, inra- Tu"r "ce : ZAFER o R D usu 
- Rütubet •ekerin canına oku· rüp tetkik etmek fize.re teşkil edilen bunlann ıofuk damga ile damgalan- at muhammen fiat1erini kifi görme- ft 

IJ?-UŞ. komiteler, tetkiklerini Ticaret odast· muı düşünülmli§tU. Fakat Belediye- diklerinden, ihale yapılamamıştı. Bu· 
§ - Peynir tekerleklerinin, aucuk na bildirmektedir. nln matbaalarla yaptığı tema. net~ nun için Halk Partisi vJIAyet mcrke- GARY 

kangallruınm üzeri bir parmak küf Kara borsanın faaliyetine, lllzum• ceıinde kamelerdeld her kuponun zinde toplanan bir fen heyeti ıon COOPER 1 MADELiN I PA lJLET'.IE f AKİM 
tutmuş... euz stoklara m!nl olmak için ikame ayn ayn damgalanması için bir malzeme fiatlerine söre yerıi bir ~rt-

§ - Ah efendim. meğer, fare, ta• edilen tilccann kendi kendilerini hafta, on s{inlük bir müddete ihtiyaç name hazırlamıııtL Diğer taraftan 
bun çuvallıınnda yuva yapmmıuı kor.trol etmeleri ıeklinin istenilen görlildilğünden, damgalanma iıln- Parti Genci ıckreterliği mimari mii
nıı 7 müspet neticeyi henüz veremediğin- den ıimdllik vazgeçilmigtir, şaviri mimar B. Sabri de ıehrimize 

~ - Dağ gibi patatesler filiz· den Ticnret Vekt\leti haberdar edil- Eylul ve llktqrin aylan ekmek gelerek mahallinde tetkikler yapmı§ 
lendi... miı, eu yeni tcklin tatbiki ile fiatle- karneleri Turkiyenin her yerinde ay- ve fen heyetinin hazırladığı yeni gart-

~ - Tenekenin içinde zeytinler rin evvelki kara borsa fiatlerini de nı renkte olduğundan, İstanbul ve nameyi alarak Ankar~a dönmüştü. 
Jav'8k yavşak berbat bir hal aldı ... geçtiği bildirilmiıtir. diğer villıretlerin karnelerini ayırma- Şartname diln Ankaradan ıehri-

§ - Aman efendim, apartunanı Lüzumlu atoklnnn yapılamayııı ğa fmk!n görülmemiıtir. Belediye, mize gelmiıtir. Yeni ıartnameye gö-
bi:r kannca bastı. bir kannc ki tnh· ve fuı.tlerin yükselmesi nakliyatın ak- şimdi kame yolsuzluğuiıun önUnil al- re, lnpat muhammen fiatleri iki yüz 
ta kurulanna rahmet okutturuyor... samaamdan doğmaktadır. Alaka- mak için yeni bir tedbir almağı dü- bin lira ilavesile, bir milyon iki yüz 

İlh... darlar Vekil bumda iken bu hususu ~ünmektedir. bin liraya çılcarılmııtır. Ancak piya· 
••• · anlatmış olduklarından, lüzumlu mal sadaki fiatler daima değiıiklik gös-

İşte kılıfun hazırlamadan minareyi atokunu kolaylaıtınnak maksadile Ceket hırsızı terdiklerinden. inşaat •ırasında mal-
falmruım neticeleriL.. Ticnret VcUleti, Münakalat Vekile- zeme fiatlerinin yeniden yükseldiği 

Şimdiki evlerimizin ve ailelerimi· tile eıkı fı birliği yapacak ve malla- görülürse ihale bedeline yüzde on 
tin tekli zaten bu derece htifçiliğe nn uzun müddet iskelelerde kalma- Çaldığı ceketi y enica- beı bir zam yapılabilecektir. 
ınüsait değildi.Evveı- kiler için ya- sına mani olunacaktır. Bu hususta Yeni ıartname bu eefcr çok mfüuit 
ı>dmış hususi kısımlar yok. Aç giizlü· Münakalat Vekaletinden yeni karar mide satarken yakalandı olduğundan yakında ı.reni bir milna-
eesine anbn alınan erzak gelişigüzel beklenmektedir. kasa açılacaktır. Bu aefer, biııanın 
bir yere konuldu. Mesela. kübik kar· Ömer adında bir hırsız kendisine bir müteahhide ihalesi mümkün ola· 
yolasının altına pirinç çuvallarile §e• rı·caret odası dilenci ıüıü vererek Sirkecide Taı caktır. 
kerleri yığanlar oldui{unu biliyorum. --------
Yahut da her sabah gÜneşİn iki aaa.t hana girmiş ve dilenmek bahanesile 
alev dilini sürttüguw .. sandık odasına y . I h I odalan dola§ırken handa bulunan 

enı sa a iyet er;, şek • k · d b' d-'-t' l k tenekeyle yaklan, zeytinleri bırakı· er ıır etm e ır aıı; ı o ızın 
~ler. hevenkleri as~lar ... Ve verilinceye kadar hangi duvarda asılı ceketini çalmıgtır. Ha· 
1.._ nın uasörcüıü, Ömerin vaziyetinden 
'UU netice... işlerle uğracaklar h J _ ı. h d k k d' 

Halbuki erzakı saklamak, parayı ıüp e enere& an an çı ınca en ı-
taklamaktan bile büyük' marifettir. . . • • • . sini gizlice tlkibetmiştir. Ömer Şe-

Pıyasaıu.n kontrol ı§lennı ıntızam.a ker •frketlnden N•1dığı kadın ccketi-Bizim modern hayatımızın harcı de- k k i Ti d 1 l '" r-oynıa çın ıcnrct o a anna 1& a• i Yenicami avlusunda aatmak ister· 
fildir o. Onun da kendine göre mi- h' t ·1 v• • b h t T' n 

ıyc ven ece~ını ve ~ usuı a •W ~- kcn cürmü meııhut halinde yakalan• 

Şehir hududu 
Belediye, hudut dııında 

inşaat ruhsatiyeıi 
• 

vermıyor 

marisi. mütehıwulan olmak mecbo- carct Vekfıletınden emır bcld~ndıgt- mıııtır. Sultanahmet üçüncU ıulh ce-
rİyetindedir. nl ya~ı§tık ... Tic~ıret VekAl~tı, o~a- za mahkemeainde yapılan muhake- Şehrin hududu çok aeniı olduğun-

Daha dünkü hayntıml%1 hatırlıya- larm pıya~n uzerındc müessır rol ıf~ mede Ömerin auçu aabit oldu~ndnn dan, Belediyenin bugUnkü mali ta· 
hm: edebilmeaı için neler yapılması ]Azım •l_ı h . '- ·ı . k . n h • h t f • im Babalanmızın evinde la1er ve İnce Jd•W• • ı·ud 1 d uı; ay apsıne .-;arar verı mıı ve tev- ati e ıe nn er ara ını ımara • 
•-!1erd k il ..:1 • • 1 k ge ıgını a u ar c.r an ıormuıtu. ]cif edilmiıtir. knn görülememektedir. Bu itibarlıı., 
IW e azevı ene pınnç er, ava- Yeni karnrlıır alınırken Vekalette 
nozlarla reçeller vardı amma, bu bulunan bu raporlardan istifade edi- Belediye, tehir hududunun yeniden 
ıaklama yerinin Df• tekilde olması lecektir. Odaya yecıi aalAhiyetler ve- Betiktaı Çocuk esirgeme geniılctilmesine taraftar görünme• 
lazım geldiğini doh ev yapılmadan rilinciye kadar piynsanın tetkiki ve kurumunun balosu mektedir. Bazı kimseler, henüz ao-
evvel. mimar, kalfn, rnıll .sahibi beş mahkemelerden ihtikB.r hakkında 6 A~stos 1942 çarşamba gUnn ak- kak açılmamıg hnm arazide arsa ıa-
~a verirler, dilfünlirlerdi. Tekmil sorulan zunllere verilecek cevaplarla şamı suadlye Pl{lj gazinosunda Be- tın alarak inıaat için Belediyeye mü
b~ btllka malzemeyle; erzak depo· iııtignl edilecektir. otktnş Çocuk F..s1rgeme kurumu men- racaat etmekte iseler de, Belediye 
İ ıse ~~nşk:l malzemeyle yapı· Ticaret odası tıırafındnn piyasada faattne tertlbedllen balonun aatıhn11 İmar ve Fen mlidürlükleri inıaat ruh
~ı. Zemını, duvan. tavanı. pence- yapılan tetkikler, aidiyeti cihetile bir olan bllctıerln hakla baki kalmak aatiyeleri vermemektedirler. Ezcüm-

;;=1 ona göreydi. Yere gÖmiilmÜJ kısmı Ticaret Vekaletine, bir kısmı üzere vakti ahere talik edilmişti, B\1 le Nişantaıında Valikonağı caddesi, 
upler vardı. Tavana kt\kıIIIlll çen· da fstanbul Bdediyesi iktisat 1·leri balo Müzeyyen Scnıır'ın 1ştlrt.Jdlc 28 } kfil. b' b l d " k 

gelle d H d likleri d ~ n,, ..... ~ 1942 cuma günl\ ""'~nmı Sn:ı..- pc ım ınasının u un ugu no • r var ı. ava e var ı. müdürlüğüne gönderilmektedir. '"'""INOJ """i k d lı:t b d 
Hep bunlar, ayn ayn ihtiyaca cevap diye Pltıj gazinosunda yapılacıılttır. taya a ar uzama a ve un an aon• 

...:_.:. ra bahçe ıve bostanlar bqlamakta· 
•e•uui. Senelik erzak ancak onlar Festı"val u"ç gu'·n uzabldı b • dır. Tapu idaresi, u hoıtanlardan 
'->'esinde arwuız durabilirdi. Sayın m"lkımızın mfit ... ·nli müra- Gu·· nıu·· k Borsa F 1- •- Jf L- - " .... bir kısmını ifraz ederek arsa halinde a11at gene de. 11a anın, uac:m.m, caatlnn üzerine mllıt oyunlar festı-
ar&dn aırnda: valinin tı~ gün dnha devnmınn karar satıı muamelesi yapmıı ve burada 

- Eyvahlar ols1D1 ! içerisini su v.'erlldlğ1 öğrenllmlşt.ır, Bu oyunlar arsa edinenler de bina lnıa etmek is-
L H/IJ9U borsa flatlerl temı'•lerdı·r. Belediye, bu talebi red-uasmış • diye kilerden çılgın gı'bi 25 a~stos snlı ve 26 a~ustos çarşam. .. 
fu.lndıiı görülürdü. ba akşamlan ye s:ıat (21) de Tnk- 1' u 933 Türk borr.u 1. n. m 23,55 detmi~tir. 

Halbuki bu ,,.ahsı'yetı .. ..:.. her b:..: simde Mnkslm snlon1annda ve 27 1 8 1938 ikramtyell 20.20 Be1 d' u · l' ,_ ·1 
"' ... ... .. • 1 il 1933 ikra.DlJ.yell Ergani 22 _ e ıye, mumı mec ıs ~aran ı e 

lnÜtebassısh. O devirde, büyük mı:ı· ağustos perşembe aqruru <Veda mli- 1 '7 1934 Sivas-Erzurum ı 19:95 yeni cadde ve sokak' açılmamıı ara
beler, bacılar kilerlerile uğrqırlardı. aamere,st olarak) Tepetın.,ı Halt bah-
8-zı gün yağı kaynatırlar, bazı gün ı;eslnde tekrnrlnnncaktır, Makslmde- 1 1 1934 Sıva.s - Erzurum 2-7 20,l'l.i zide arsa üzerine ifraz muamelesi ya-
r il rl tı oyunlara Bayan Mllıeyyen Benar- 1 • 19.ı Dcmlryolu 1atUtrazı 1 2o.o5 pılmamruıını Tap\ı idareıine de bil-
eçe erin şeke enmcsl önilne ceç- la arkndaşltın ve Halk bahçealııdeki • • • · • • .. n 19. '15 d' · t' 

inek üzere tedbir alırlar, bazı ıün oyunlnrn da Alııbnnda. Revilsü ue A. Detntryolu tahvili I-Il 62.- unu,ıı ır. 
tıır.u kurarlar; yahut falanca gıda Bayan Safiye n arkad~latı i§t1mk A. Demiryolu tahYll1 m 61,-
lhıı.ddesini aün~lendinnek, veya ha- edeccklerd1r. A. Demlryolu mllmeaall aenet 48,-
Tlllıındırmak üzere meydana cıkanr· ....................................... T. C. Merkez Bankası 155.-

Berat kandili 
l.tanbu1 Müftülüğündenı 1.rdı. Kiler muhteviyatını u=n za· yen aradığuu bulacakb. Sıkmb çekil- T. İş bantas:ı nama muhnrrer 14,50 

inan arızasız saklıyabilmek i,te bu miyecekti. T. İJ bantası (hamile alt ) 14,80 27 aiustoı 942 pcrgemb'e gUnü 
decrce külfetli ~tir. Ve bu yalnız yiyecek buıuauoda T. İt bankası mtlmesall b1.9. !00,- ~balı ayının on dördUne müsadif 

Yeni zengin. onu tekliden orta deiildir. A. Demlryollan şirketi ( % f50) S0.60 olmakla önümüzdeki perıembe günU 
L-•ı· Yünl d A. Demlryollan olrkeU (~ 100) 49JIO • 
uaı ı vatandB.$ ve paracıklarnu altı " ünün üıımıını ıüve vardır: Esklhisar <:lmento l0.10 akoaını (cuma gecesi) Ley]eı berat 
ay (hatta hayrettin Bazen da altı Vallahi naftalini dahi dinlemediği Kredt Fons1ye 1903 108,- olduğu ilan olunur. 
lene) ıonra kullanacağı enakn ya- çok olur ... Kwnaşlarm yatarak, yan- • » 1911 102.50 
~ı. Simdi pek çok kimsenin çene- ması da vardır ... Bir bayan, seneler- 1 1 Amorti 65.-f;:! bıçaklar açmıyor. Yüreğine tq ce lrulla.naı:ağı en 8.18 marka çorap· ı , Kupon 1,10 
k ıp da susamıyanlar be, feryadı lan dolabına kilitlediği için sevini- Londra ftzertne l sterl1t. 6.20 
0ı>arıyorlar: yordu. Geçen gün bir de açını, ki, Nevyork üzerine 100 dolar 129.20 
- Sorma birader, mütlı4 zarar hepsi de dura dura çüri.İmÜt; hava· Cenevre üzerine 100 

ettiın... gazı fitili gı'bi tuttuğu parçalar elinde !svıı;re frangı 
••• kalıyor. 

30,70 
12.84 
81,18 

NlKAH 
Sudi Ahmet Kartal'ın kızı SEJ.,. 

ÇUK SUDİ KARTAL ile lzmirli 
merhum Şcrifzadc Ahmet Süreyya· 
nın oğlu Yüksek • Mühendis Kimya
ger SEMİH SÜREYYA BİRSEL'in • Yazık ki zarar yalnız ferdi değil- ..,. 

dll', $ayet istiflenen qya muhafaza· Cezanın bu kadan· kafidir. 
Cr~ilen bnkkılllnrda, yahut ardiye-! Bari handan ıonrası için kulaiuni

c, depolarda kalsaydı milletçe :ın küpe ohun! 

Madrld tlzertne 100 pczeta 
Btotholm tızertne 100 kuron 

BORSA DlŞIND~ 
Türk altını 

nik'1ıları 24 Ağustos 1942 Pazarteıi 
33,50 gilnU Beyoğlu EvlMme dairesinde 
4,eG akraba ve dostları huzurile yapılmıt-
1,90 tır. ltokuınuz daha fazla olacaktı. İsti- (V& • Nd) 

Külce altın blr ıramı 
Mecidiye 

Bay Amcaya göre ... 

CARROL GODDARDJ TAMİROFF 
"' Perıernbeden Jtıb5rm,' L A L E' de ,! __________________________ __ 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan 1§: 
l - Su !§lert yedJnct ıube mücUirlll~ bölgest 1çlnde Aksarayın ~a~lıll: 

köyü civarındaki bataklı~ kurutulması -1Ji talunhı edilen keş1f bedcU fiyat 
vahidi esası Uzertnden: 

d84.816a llrn •70• kuruştur, • 
2 - EkBlltme 10/ 9/ 942 tarihine rastlayan Peııembe gUnü saat clG• tt 

Ankarada Su işleri re1sllğt blnnsı içinde toplamın eu eks1ltme tomtsyonu 
odasında kupalı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme ve eartnnmest, mukavele proJes2, Bayındırlık ı,. 
lerı genel §artnamesl. umumi ıu i§lerı fenni eartnamesı Ut husust ve fenni 
p.rtnnmelert ve projeleri t24ı ııra t24ı kuruş kal'.Şllığmda su ~eri reisllA'fn
den alabilirler. 

4 - Eksiltmeye gtrcbllmeJt için tstekllle.rtn e23142ı llra t67ı :tUtUJluk 
muvakkat tem1nnt vermesi ve ekslltmentn ynpılacaR'ı günden en aı üç rtın 
evvel bir dllekçe Ue Nnfln VekAletlne müracaat ederek bu ite mahsus olmak 
üzere vesllaı alam.lan ve bu veıaayı gOstenneıerı ıarttır. 

Bu müddet 1ç1nde vesika. 1steR1nde bulunmayanlar eblltmeye &1remez.. 
ler. 

5 - İsteklUerln teklif mektuplannı ikinci maddede yazıh saatten 1>11 
saat Onceslne kadar Su l.şlerl reisliğine makbuz kar§IlıA"ında. vermclert ll-
zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edllmez. (8'192) 

Kocaeli mıntakası sıtma 
reisliğinden mücadelesi 

Sıtma milcadclesl seyyar llhhat memuru yetlfUnnek üzere mıntaka.
:mızda knk b~ gtln mllddetıe bir Sltma mtlcadelesl tursu açılacaktır. 

Kursa Orta mektep veya muadlll eüt Rüştiye mektebi :mczunlıı.nndan 
olup asterllkle alAJmlan olmıyanlar alınacaktır. 
• Memurin kanununun bq1nc1 maddesinde yazılı eartın.n haiz olanların 
evraJr.ı mfl.sb!telerııe birlikte en aeo J9/ARuıtos/1942 cumartesi rünUne ka;. 
dar imııtte Sıtma Milcadele RelsllJUrie mtlrncaatıan 11An olunur. (9009) 

İstanbul Jandarma satinalma Komisyonundan: 
Bir kilosuna c68D kuruş flat tahmin edilen on bin U~ on beş bin Jtösclı 

kırpıntısı '1/ 9/ 942 pazartesi g{lntl saat 15 de İstanbul Tnksimde komisyo
numuzun bulundu~ mo.haldo kapalı zatt arttınnn.sııe sablacaktır. Mu
vakkat teminat 765 liradır, Nümunesı koml!yonumuzda ve kırpıntııaruı 
hepsi de Kasımp:ışnda Deniz Dlklmevtnde görüleb1llr, Şartname pnrnMZ 
alınır. İsteklllerln kapalı rar! teltl!t mektuplannı arttırma illnü !tlat H de 
kadıır komlsvonumuza vermeleri. •8968• 

Harp Okulu Komutanlığından: 
ı Haziran 942 den ıtıbaren başlıynn kayıt ve kabul muame!csını 

devam edilmektedir, Müddet 30 eylül 942 tarihine tadar uzatılmıştır 
İsteklııertn buna .göre bulunduklan mahall1n askerlik ıubelertne 'mu. 

rncantıan. <762-8597) 

lıtanbul Deniz Komutanlığından 
l - Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli okulunun kayıt ve knbul müddeti 

25/81942 günU aqamma kadar uzatılmı§tır. 
2 - Deniz Lisesine kayıt olunan okurlann 27/8/ 942 P<!tşembe ve oe

d1kl1 okuluna kayıt olunan okurların 28/8/942 cuma gfinü noksan ves!kala
rnıı tamam.lıyarat saat 9 da Kasımpap Oedltll otulunda bulunmaları. 

(9009) 

lıletme Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 
Umum Müdürlüğünden: 

İdarenıtzın Rıhtım ntelyesl 1ı;1n rençper, duvarcı, dülger alınacaktır. 
:lsteklllerln Galata Karamustafa pqa caddesi tızertnde bulunan Rıhtım 
atelyes1 eeflUUne mtıracaatlan. ,9097. 

1 R A D y o 1 Janda:.~.~~:~lan muavö-
ni tuğgeneral Osman Nuri Sarol'un 

Bugünkü prop-nm kızı İlham Sarol ile Yüksek İktisat 
12,SO Progrnm. 12,33 Oyun bavaln- ve Ticaret mektebi mezunlarından 

n, 12,45 Ajans haberleri, 13 Fasıl Mehmet Ali Akbay'm evlenme tö· 
heyeti, 18,03 Salon orltestrıısı, 18,45 rcnleri 21 / 8/ 1942 cuma günü Ordu 
Til.rkfiler, 19 Konuşum , 19,1!\ Şarkı- Evi salonlarında icra edilmiştir. Yeni 
lar, 19,30 Ajans haberler1, 19,55 Fa- evlilere saadet dileriz. 
sıı heyeti, 20,15 Radyo Gnzetesl, 20,45 
Miizlk (Pl,) , 21 Zirant Tnkviml, 21 ,10 
Müzik (Pl.), 21,SO Konuşma, 21,45 
Kllsik Türk müz1~. 22.30 AJnns ha. 
berlert ve borsalar • 

Yarın sabahki proırıııu 
'1,30 Program, 7,32 Vücudumuzu çn

h§tıralım, 7,40 Ajans haberleri. '1,55 
Salon orkestrası, 8,20 Evln snatı. 

İt bankası şubeleri 
yarın kapalı 

Türkiye iş Bankası Anonim Ş, h
tanbul fUbeslnden: Bankamızın te 1s 
tarihi olan 26 aıtustos 1942 tarihine 
tesndilt eden ça1'J3mba gllnil şube ve 
aJanslanmızın kapalı bulunacağını 
sayın müşteriler1mtze blld1rlrlr1z. 

ltli;ı Şu Tnkslm geılsl istanbulun eni ... }lele bir aRnçlar bll.yüsiln, )'ollarl ... Ni§nnlısını .k.olıwa. takaıı 
~en Yerlerinden b1r1 oluyor bay kuytultı§sın... kanlı... · ... . 

dell-ı ... Çocugunun araba.sın.ı. önüne ka·ı ... Tablasını başına koyan sntıcıı - ? •••• 
taıı anne • ~a... solu~u gezide alncakt.. B. A. - o kadar çok merdivenden 
· B. A. - :Yalnız lhtlyarlnra &öre l in p rıknıak l:\zıQl ~ ~ 

"91il- bıbdeıı &otürürı. 



2~ Ağustos 1942 

Gafp er1'eli çoculi -

~raniyo~ taratt& UNIVERSiTE F. K. 8. talebesini 
resın1 olan HD ırvNA DERSEVt~ Tecrübf- Fizik ve u. Kimya ikmal 
~u Erzin- Jturı;lan açılmıştır. Stzt. en kısa zamanda tmtilıanlannıza 
ıoan vlllyetintn hazu1ar. Aynca, Dersevimlı'.de, bütün Orta. Lise Dersleri 
Oa.tah köyttnden rafında 'tusuf oR'lu Hacı öe mütehassıs öğretme'nler ta n verilınekt.ed.ir. TUNA 
c;eııgeı ismlndekl Dersevl Türldyenin en yüksek kültür müeggesestdir. 

oııımn Ku.lıçeı- ii••-ıliAiiıdriiıiesii:•İsiiiıiııtaiılnbiıiliıul•-•Aksar••alııy•A•ta•t11il•r•k•b11uI•vlİaıııiinıiııiiNiioİI. i88iıll•lllllİİ me taba.khaned& 

Baş, diş, nezle, grip, romatizm 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

1cabinda günde 3 k~ıe alinabilir. 
~· ,. :::-- : • - • .- • - - ~ ıl - \ • • • - •• •• • • .. • "."'.. - l . 

Fatlh sulh 3 üncft hukuk h!klmll~inden: 941/5'1 T. 

(Gayri Menkul Satışı) 
Mahkememizce terekeslne vazıyet oluna.n öHl Hatıce Nöberin 

gayrl menkullerlnln satı§Ula. varislerinin ta.leblle karar. verilmiştir. 
1 _ KaragUmıi\k AUkııJlpaşa mahallesi Yenlçeşıne sokak eskl 90 

s.~ baktım giizelli.ğin en 
birinci tartıdır. 

ETROL NiZAM 
Her eczanede aablır. 

M. yeni 132 ve 26 numarataJlı arsa lle ittlsa.ltndekl Değlnnen soka.it 
eSkl 90 ve yenl 24 'Ve 16 numaratajlı blr b:ı.p hııne. İşbu ahşa.p hıı.ne 
71 metre murabbaı lkl cepheli. bodrum katında odunluk, kömürlük 
blrlncl kntta blr ~lık 1k1 odıı. ve blr ktler bir mutfak ve btr helA ve 
lklncı kııttn bir sofa. Uç oda btr helı\ ve daha. yukansında çatı arası 
mevcuttur. Ya!nrz: hınenln muhammen kıymetl 2196 liradır. 68 nu
maralı ve 68;25 metre murnbbaından ibaret arsanın da muhammen 
kıymeti 409 Ura 50 K. dur, Arsa haneye muttasıl ve bahçe olarıı.k kul
l ımıldığı için hane ile blrJlkte satılacaktır. Rüsumu teUDJ.lye ihale 
pulu ve taviz bedcıll müşteriye alt olup müterak.lm vergt ve resimler 
mahkemece otfenecektlr. Müzayedeye lştlrh içln yüzde 7,, pey ak
çesi verllmesl Uizımdır, Oayrl menkullerin blrlnci arttırması 22/9/942 
saat 10 dan 12 ye kadar Fatih sulh 3 üncü hukuk mahkemesi sa- K "k k . 
!onunda icra edilecektir. Muhammen kıymetini buldfl~ taktlrde ta- ayıp l amet tez ereat 
llblne ihale edilecektir. Her hıı.ngt blr şekildi) gayri menkuller üze- İstanbul D5rdUncll Şubeden aldı-
rinde hak 1ddla.ınn.da. bulunanların satıştan evvel mahkemeye mllra.- lun 1942 tarih ve 21/43369 numaralı 
caatla vaziyetlerini tevsik ettlrmelort fcabeder. Tallp o1anların mez- Eıra Portar Younı: namına verilen 

· kur gün ve saatte mahkeme salonunda hazır bulunmaları biltU.n aırı- ikamet te3kercm1 15 A~stoo · lOU 
kadamna llfı.n olunur (4671) cumartesi yünü Bily{ikada'da kay. 

lmiiiiiiiiiiiııiiiililiiiiiil•mıi••••lllİiııiıiııiıiiı•••••••- bettlm, Yenlslnl çıkaracatımdan e&· 

lıtanbul Nafia Müdürlüğünden: 
klsJnln hükmü olmadığını llln ede
rlm. 

1902 doğumlu Amerika 
tebaasından Eru Young 

17/ 9/ 942 perşembe gUnü saat 15 de İstanbulda Nafi&. Müdü.rl~ü Ek
siltme komisyonu oda.sına (307386.92) llra keşif bedelU Ourebadaki eski 
kuduz pavyonunun dahııt hastalıklar kliniğine tahviU lleı aynca. yapılacak 
otopsi binası tnşaat ve teslsa.t işlerl kapalı zarf usullle eksiltmeye konul- ZAYt - Hüviyet cüzdanımı zayi 
muşwr. ettlm, Yeni.sini çıkaracağımdan es-

Mukaveıe eksi.itme Bayındırlık Jşlerl genel hususi ve fenni §artna- kisinin hükmü yoktur. 
melerl, proje· keşif hülA.saslle bİ.ına mliteferrl diğer evrak (15,37) Ura Bcyoıtlu Şair Zıyapa.şa Cad, No. 30 
mukablllnde dalreslride verUecekUr. Isak Benblçaçl 

Muvakkat teminat (16045) Ura (48> kuruştur. ZAYİ - Feyı;latl lisesi ilk kısmın-
İsteklllerln teklif mektupları ve en az bir teahhütte (150,000> liralık dan a.ldığım diplomayı kayteLtım. 

bu !şe b~nzer iş yaptığına dair idarelerinden almq olduğu vesikalara ~ Yenisini alacağımdan eskisinin hilk
tlnaden Istanbul l'ili\yetlne müracaatla eksiltme tarihinden tatll günlert mU yoktur 
hariç 3 giiıı evvel alınnuş ehliyet ve 942 yılına alt ticaret odası vesika- • 225 M rat Zeki 
tarını havl kap:ı.lı urfla.n 1'1/9/942 perşembe günü saat 14 e kadar Na- u 
füı müdUrlüCüne vermeleri. (9030> İstanbul Uı;ünc!i icra memurluğun. 

dan: 942/1119 

çallfll.D. bundan 
1lı:1 a7 kadar tv
'ftl l)aml' gQnl1 

tvınden çıka.ra.k Mr nereye ııtttttt 
blllnememiştir. Kend13tnln hlo bir 
izine de tesadüf edllememl.ştlr. Atka.-
11nda beya.ı mintan, yeşil pantalon, 
başı açık olarak saf bir vazl~ttedlr, 
Her klm nerede olduğunu bilir ve 
kendisini görüp haber vertrse zlyade
slle memnun· edUecektlr. 
Bakırköy Kazhçeşme Demirhan& 

caddesi 13!1 numarada babası 
Yusuf Çenreı 

Ticaret Vekaletinden: 
r 936 tarihlııda imtihana girmiı 

olanlar ve bu tarihten sonra prodük
törlük yapmakta bulunanlarla ıigor
ta prodüktörlüğü yapmak üzere ye
niden müracaat edenlerin 26 Ağus-
tos 942 çarşamba günü saat 9,45 te 
latanbul Üniversit~ konferans sa
lonunda yapılacak imtihanda hazır 
bulunmalan ilan olunur. (9052) 

ARLON 
SA ATI- AQI 

KOPQÜBA$1 EMİNÖNÜ 
MAGAZASINOA 

VAC.H E RON 
& 

CONSTANTIH 
SAATL.ARI ---·---

Her eıns 4rlon ollın.pl&Hn.laşlı 

11• ~assız çoatfa,.. flmash Sö. 
vofyeler. pırlan~alı çiçekler 

9\imüş hediye eşyal at"• 

bulabclirsincr. 

~ANKiiAN: Blr borçtan dolnyı mahcuz ve ---- t t t ----paraya <:evrl\mcslne karar verilen D Ş TAB B 

Apğıda cfns ve miktınları yazıla 

MALZEME SA TIN ALINACAKTIR. 
Taliplerin muFanal ve fennt izahatı havi tekliflerini derhal 
ETl BANK - ANKARA adresine bildirmeleri rica olunur, 

Malzemenin cinsi: 

resim kulplu masa açık arttırma ~u- Baha Koptagel 
retııe 2/ 9/ 942 tarihine tesadüf eden 
çarşamba günü 'Saat 10 dan 12 ye 
kadar Beşlktaşta Hayreddln iskele
sinde Tayyare fabrikası önünde sa
tılacağından ve muhammen kıymetl 

Saat 9 30 dan 20 ye kad!lr hasta 
kabul eder. Beşiktaş Barbaro.> 

Türbe3l karşısında 

. .. 
Zeytinyag arının a ıs vetın n a sinf fsbat edena 

- iooo·- -Lira ikramiye -verilir 
Adrese dik.katı fsta~b'üt Tütün Cilmrük- KemerUsokalt 2 J No-: 

------·--·· Tela 24f97. • - . 

Almanca ve lngilizce Lisanla. 
rına vakıf iki memur alınacak 

Ankara'da Mall n · ticari bir müessese için, ticari muameUta 
bihakkln vakıf ve ınuhasebe)laklondn. da malfuntaı bulunan vo ti
cari müesseselerde bu glbl vazifelerde çalışmış oian blr İnglllzce ve 
bir do Almanca bllen ik.1 memura ihtiyaç va.Mır. 

· Bıı şartlan haiz olan isteklilerin bonservislerinin suretlerUe An
kara (505) posta kutusuna müracaatlan, 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğündenı 
İdaremizde kurs ve staJ görerek makinist ve haf maklnlst teknik bOro 

personeli v& ten memuru yetl§tlrmek üiere !Uzumu kadar sa.na.t. okulu me
zunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvaffakı
yet& göre sanatkfıt ünvanlle ayda 100 liraya kadar ücret verilecektir. 

Blr senelik staj müddetlnl muvaffakıyetleı bitirenler teacu edlllr ve mQ.. 
ttaklp kurslardaki 
kurs.lardaldi. muvatfakı,yetlerine göro merkez, atölye vt depo teknlt Q.d.. 
rosu dahlllnde terfi ederler, 
aranılan tartlar .şunlardır: 

1 - Sanat okulu mezunu olmak 
2 - A.skerllğtnl yapmtJ bulunmak 
1 - Yaşı otuzu geçmemlf olmak 
4 - Ecnebi ile evli olmamak 
Tallp olanların okul diploması. kısa hal tercl1mes1, lsttda ve b'onservtt 

sureuerlle · 1!1/9/942 gününe kadar Haydarpaşa, Ankara, Ba.lıkeslr. Kayseri. 
Malatya, Adana. Atyon. İzmir, Sirkeci, Erzurum ve Esklfehir işletme müdlilr• 
lüklerlne müracaatlan ve blllhare adreslerine blldlrllecek yerde ve g(lndt 
imtihana gelmeleri lüzumu llA.n olunur. c869b c8790• 

rorkiye Kömür Satış ve Tevzi 
Müessesesinden 

Müe11eıemizin merkez ve şubeleri için bilgili 
ve tecrübe ıahibi muhasebecilere ihtiyaç vardir. 
Bunlara ehliyetlerine göre 210 liraya kadar 
maaı verilebilecektir. Talip olanlarin ellerin
deki vesikalarla birlikte Müe11eaenin Ankara
daki merkezile lstanbuldald ıubesine bizzat 
müracaat etmeleri, taliriren yapılacak müraca
atların da Ankara Merkezine gönderilmesi ilan 
olunur. 150 adet 4-5-6 kiloluk lağım tokmağı 

50 > 8 kiloluk varyoz 
1 
yüzde yetmiş beşini buldu!';u taktirde 
ikinci açık arttırma 9/9/942 t.arlhlne 
milsııdır çarşamba günü saat 10 dan 
12 ye kadar aynı yer ve mahalde sa
tılacağından talip olanların mahal-
1lnde hazır bulunacak memuruna. 

Zayi - Şehremlnl nüfus memurlu
~dan aldığım nüfus tezkeremt za
yi ettlm. yenlslnt alacağımdan esk.1- illl•••••••••••••••••••••••••lli 

milracaatıarı 111\n olunur. 

100 > Manivela (Muhtelif boy ve sıklette) 
300 > El arabuı 

2000 kilo Lağım için makap çeliği 24 m/m 

slnln hükmü yoktur, Fatlh askerlik 
şubesl 329. 
Adres: Ka.ragümrük Nurettlntekke.~ 

caddesı No. 53: Reşat Ses!lkaya 
i 1 -an 

• 200 > Nurç için makap çeliği t Sm/m 
( t 00 l S 1 O b. d d ) Bilumum Avrupa memleketlerinde kardeş müesseseleri bu.' 

~~1 ogog adt AÇ:A1ird,aıprp ı;:::;:. çivis( x e a tn a 1 YEarktılekl 1 Yen ., K o 1 e1· 1 Ya~·a: 1 lunan tanınmış bir ticaret şirketinin mümessili Avrupaya ... ..~ seyahata çıkmaktadır. Mezkür şirket Avrupadah istediğiniz 
mallan Türkiyeye getlrmeğe çalışacaktır. Sizi alA.kadar eden 

J 
malı 27 /8/942 tarihine kadar İstanbul P. K. 265 e yazı ne 

Şişli Terakki Liıeai Müdürlüğündenı Ilk - Orta - Us& Taksimde Sı.raservuer 86 bildiriniz. 

L Her ıün saat 10 - 18 arasında talebe kaydeder. mm••••lli••••••••••••••••••mi 
1 - 30 Ağusto.t Zafer hayramına lıjtlıi.k etmek üz~re erkek talebe- Hususlyetıerl : Yabancı diller öaretımine ehemmlyet vermek, tale- --•••• 

nln koyu renk elbise ile ve kasketli o~amk Pazar ubahı sa.at seklzde besinin sıhhat ve lnzlb:ıtUe yakından alAkadar o!m(l]ctır. E3ki talebe ~--•••• KIZ n ERKEK KISIMLARJ 
Okulda bulunmall\ı:'l lUzumu blldlrUI r. laı.yıtlannı Ağustos sonuna kadaryenllemelldlr. Tcleron: 41159 B o gv a z .• ç •. L ,· s e 1 e r , .. 

2 - Bütünleme sınav günlerı okul binasında llAn edLlml.ştlr, 

Fenni Sünnetçi Emin Fidan 
Evlerinde sünnet yapılması müsald olmıynnlarla taşradan bll· 
hassa ~unnet lçln gelen ve gayrlmüsllmlerd.en fennen bu ame
liyeye ihtlyacı olan yaşlan büyük, kllçUk olsun ameliyattan 
muayenehanemde kolaylıkla ynpılır ve lstırahatlerl temin 
olıınur. Kab!ne: B~lktaş Er1p apartımanı, Tel: 44395. 

Evi: Suadlye, İstasyon arkası, No. 17. Tel: 81773, 

Maliye Vekaletinden ı 
Beşikta.şda Maliye kırtasiye deposunda teraküm eden 764 adet bilyük 

çuval toptan satılmak iızere açık .arLtırnıaya konulmuştur. 1stek1llertn 100 
llra teminat parasııe birlikte ihale günü olan 15 eylül 942 salı günü saat 
14 de depoda hazır bulunmalan. (8755) 

Yapı işleri ilanı 

Nafia. Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan if: Jandarma Genel komut.anlı~ içl.n Suba.y 

Okulu civarında yapılacak tü!ekç1 atölyesidir. 

HUSUS 1-------· 
Şişli Terakki Lisesi 

Nişaotqı - Çmar caddesi 

KIZ - ERKEK - YATILI - YA TISIZ 
Y U V A - 1 L K - O R T A ve L l S E 

1 - Yeni ve eski talebenin kaytt i,lerineı 9 dan 1 7 ye kadar 
bakılır. 

1
2 - Etki talebenin S eylule kadat kayıtlarını yenilemeleri gerektir. 

(Talebem.ize den saatlerine ilaveten ücretsiz yabancı dil kurlan 
dacaldır. Telefon: 80S47 

SÜMER BANK---.. 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 

1 - Müessesemizin Deri ve Kundura Fabrikalarına daimi 

iŞÇi ALINACAKTIR 
Keşlf bedeli: r25'738-. Ura c42• kuruştur, 2 - Verilecek ücret işçinin kablllyet ve kudretine göre güni:le 
2 - Eb:ıtme 4/9/942 cuma gilnü saat 15 de Nafia VekAleti Yapı ve İmar 120 kuruştan başlar, bu ücretten başka fevkal!de zamanlara 

İşleri Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacat.-tıt. mahsus % 25 zam öden~ek, aynca ö~le yemeği ve ış elblsesl 
3 - Eksiltme şartnameııt ve buna müteferrl evrak cl30• yüz otuz kuruş verilecektir. 

mukabllinde Yapı v İmar İşleri Relsllğlnden ahnablllr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek fçln ısteklllertn urulll dairesinde cl930,38o Arzu edenlerin 24 ağustos pazartesi gününden 8 eylül aah 

bin dokuz yüz otuz lira otuı sekiz kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve gününe kadar her gün ve 10 eylülden 19 eylüle kadar salı ve 
Ne.fla Vckflletlnden bu tş !çln alınmış ehllyet vesikası ibraz etmelett 11- çarşamba günleri Çarşıkapıda •İstanbul Ayakkabıcılar koope-
zımdır. ratift merkezinde fabrikamız mümessili Sinoplu Mehmet'e 

~bu vesikayı almak tçln isteklilerin ekslltme tarihlnden ctatll günleri ••••••••müracaat etmeleri ildn olunur. •••••••I 
h~rlçn en az üç gün evvel bir istida ne Nıırıa VeUletlne mlirncaat etmeleri 
ve dilekçelerine en nz blr kalemde bıı işe benzer 20.000 liralık blr ı., ~aptık
larır a dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika rapt etmeleri muktez1dlr. 

5 - lsteklllerın teklif mektuplarını ihale glinU olan 4/9/1942 cuma gü. 
nü saat l4 e kndar Eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mu:ı:ııb1Unde 
vermeleri ldzımdır 

Postada olncak gecikmeler kabul edilmez. cı675B• cB89h 

Çorap İşçisi aranıyor 
~ > up u tanda bir No, lu askert dıklm e\'lnd" çorap işçisi alınnc:ı.ktır. 

1stck.lller1n mezkür dikim evı mUdurltiğune hemeu lllliracaatları,. (877-9034) 

KIZILAY CEMİYETİ ŞlŞLl ŞUBESi 
BAŞKANLICINDAN: 

Şubemiz tahslldnrh~da çalışmakta iken hiç btr mazeret göstermt~ 
ycrek ikl aydanbert vazifesine devam etmeyen Şahap Olgunmanın va
zlfcslne son verllmlş olduğundan elinde bulunan hüviyet varakasının 
hükmfi kalmadığı ve yerine şubemize& tasdlkll hüvlyet varakasını M.mll 
arkadaşlar tayin edllmlştlr. Hayırsever sayın kom..5ularımmn yapacak
ları yardımları şubemizce mühürfü makbuz mukabllinde 1enı ta.hsUdar
lanmıza. 11.lt!etmeıert rıca olWlur, 

ANA SINIFI - iLK - ORTA -. ı.tsE 
.Y atıla ve yata11z talebe kaydına vo eaki talebenin kaydının 

yenilenmesine l>aıılanmııtır. 
ARNAVUTKÖY . İfTESARAYLAR -Telefon: 36 • 210 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Elc.5lttmeyeı konulan 4: İsta nbulda. Bayezitte ~f;)y'neC) ~ua 

k()§kü yetinde yapılacak Fen ve Ede blyat Fakültelert binasının .,._ b~ 
cümle teterrüa.tmın pllnlannı tanzim ve inşaatın tennt ve mlmart mO.• 
rakabesi lşldlr, 

2 - Eksiltme 27/8/~42 perşembe gilntı saat 11 de Nafla Veklletl J&Pl 
ve imar l.şlerl eksiltme kom.lsyonu od asında. pa.zarhlc usullle yapılacaktır. 

3 _ Eksiltmeye tştırtıc edebilmek içl.n 1stek.1Uerln usuuı daire31ndt 
10700 on dokuz bin yediyi.iz llralı.Jr.: katı temlnat vermeleri ve mem!ek~ 
tlmlzdeı buna · benzer mimari eserler 1n proJelerlnJ YRPIDll olduklanntı 
dair vesika ibras etmeleri oarttır. 

ol - Daha. fazla. fıahat almak isteyen tsteklller bu husu.statl tTralEI 
Nafia vek.lletl Yapı ve tmar İflert Rewtğlndı görebilirler. 

(7~•> (9124) 

YüCA üLKU LiSESI 
.. ___ Kayıtlara başl~tır. Telefon: 20019 

Maliruliat Ofisi Umum Müdürlüğündenı 
1 - Odun depolarında talışmak üzere dahnl amele alınacaktır. 00~ 

ceği 1§9 göre günde 2 - 3 Ura yevmlye verllecekttl'. 
2 - Tallp oll\nların mahrukat ofl.sl umum müdürlüğüne veya odun d. .. 

polan memurlarına müracaatları. (9099~ 

DEPO ARAN/YOR 
1~0 - 200 metre murabbaı sahada olmak üzere mazbut blr depo 

aranmakta.dır. 

Yenlpastano caddesi 47 numarada o:İPEKİŞı Şirketı Umum mll.
dürlüğilne milracaat, Telefon: 20168. 


